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Przyroda pod ochroną
Parki, drzewa, puszcze
Świat przyrody to nieodłączny element 
naszego kraju, który dawno temu 
w większości porośnięty był rozległymi 
puszczami. Dziś lasów w Polsce jest 
znacznie mniej, ale nadal pełnią one 
bardzo ważną funkcję, utrzymując 
środowisko w czystości. W wielu 
miejscach rosną rzadkie gatunki roślin 
i swój azyl znalazły dzikie zwierzęta, 
dlatego też część lasów objęto 
ochroną, zakładając parki narodowe 
i krajobrazowe oraz rezerwaty 
przyrody. Naprawdę warto je 
odwiedzić, bo skrywają wiele tajemnic 
związanych ze światem polskich roślin, 
zwierząt, historią i kulturą kraju.

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych jest jednym z  najbardziej 
magicznych miejsc w  Polsce. Tutaj możesz wędrować 
skalnymi labiryntami, przeciskać się przez wąskie szczeliny, 
podziwiać widoki z urwistych stoków oraz oglądać niesa-
mowite skalne rzeźby. Turyści szczególnie upodobali sobie 
Szczeliniec, Błędne Skały, Skalne Grzyby i Urwisko Batorow-
skie. Warto jednak też zajrzeć do rezerwatu Głazy Krasno-
ludków. Zobaczysz tu przedziwne bryły piaskowca wyrzeź-
bione przez naturę w kształty grzybów, zwierząt, wież.

Kampinoski Park Narodowy

Podróż do stolicy to również świetna okazja, aby pospace-
rować po Kampinoskim Parku Narodowym. Już ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo z  Warszawą jest miejscem nie-
zwykłym. Kiedyś znajdowała się tutaj ogromna puszcza, 
do której przez wieki wyruszali na łowy książęta i królowie. 
Dziś żyje tu m.in. łoś, będący symbolem parku, bóbr i ryś. 
Występuje tutaj ponad 1100 gatunków roślin, w tym brzo-
za czarna – słynny polski endemit, czyli roślina występują-
ca tylko w tym jednym miejscu.

Słup informacyjny na wjeździe do Kampinosu
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Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy Ujście Warty umiłowały sobie przede 
wszystkim ptaki. Przyjeżdżając tutaj w okresie ich dorocz-
nych wędrówek, zobaczysz niezwykły widok – ujście War-
ty do Odry zamienia się w  wielki port lotniczy m.in. dla 
gęsi, łęczaków, batalionów, błotniaków i  łabędzi czarno-
dziobych. W parku występują bardzo rzadkie gatunki pta-
ków objęte ochroną, np. bączek, oczar, cyraneczka. Ptaki 
zamieszkują nie tylko obszary naturalne, lecz także tereny, 
na których niegdyś gospodarował człowiek – dawne łąki 
i stawy hodowlane.

Białowieski Park Narodowy

Gdy wybierzesz się do Puszczy Białowieskiej, zobaczysz 
jeden z  ostatnich na nizinach Europy las naturalny, pier-
wotny, który rozciągał się tu od wielu wieków. Dlatego też 
Puszczę Białowieską nazywa się królową puszcz polskich 
albo przyrodniczym Wawelem. Jest niezwykle cennym 
kompleksem leśnym, w którym doskonale czuje się naj-
większe zwierzę Europy, czyli żubr będący równocześnie 
symbolem Białowieskiego Parku Narodowego. Można 
tu również spotkać wiele innych zwierząt, w tym rzadkie  
gatunki motyli i chrząszczy.

Ujście Warty  
do Odry

Żubry w Puszczy Białowieskiej

Sóweczka zwyczajna 
zamieszkująca 
Białowieżę

Gęsi w Parku Narodowym Ujście Warty
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Wielkopolski Park Narodowy

Zwiedzając Poznań, wybierz się do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, który znajduje się kilkanaście kilometrów na 
południe od miasta. Zobaczysz tu bardzo ciekawy i nie-
zwykle urozmaicony krajobraz polodowcowy, m.in. owal-
ne pagórki – kemy, oraz wały ziemne – ozy. Najgłębszym 
jeziorem w parku jest Jezioro Góreckie z Wyspą Zamkową, 
na której możesz zwiedzić ruiny neogotyckiego zamecz-
ku i zobaczyć przylatujące tu na wiosnę dzikie gęsi.

Olbrzym

Do listy zabytków województwa zachodniopomorskiego 
dopisz niezwykły pomnik przyrody – platan w  Chojnie, 

zwany Olbrzymem. Gdy staniesz pod drzewem, zrozu-
miesz, dlaczego tak jest nazywany. To liczące prawie 300 lat 
 drzewo ma ponad 30 m wysokości i 9 m obwodu. Platany 
nie występują naturalnie w Polsce. Ich okazy sprowadza-
no z  Ameryki Północnej i  ze względu na wspaniały wy-
gląd chętnie sadzono w parkach.

Woliński Park Narodowy

Park narodowy na Wolinie to nie tylko nadmorskie klify, 
ale też bardzo ciekawe wnętrze wyspy. Jest tu kilka ma-
lowniczych jezior, nad którymi krąży znany z herbu Polski 
bielik. Warto również odwiedzić muzeum parku w  cen-
trum Międzyzdrojów.

Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim
Olbrzym - platan z Chojny

Wolin
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W Krzywym Lesie

Jeśli wybierzesz się na leśny spacer w  okolice Gryfina, 
możesz odnieść wrażenie, że wzrok płata ci figla. Jed-
nak to, co zobaczysz, jest prawdą – przed tobą rezerwat 
Krzywy Las. Zamiast prostych, strzelistych sosen, ujrzysz 
nienaturalnie powyginane drzewa: tuż nad ziemią pnie 
rosną w bok, a następnie pną się szerokim łukiem ku gó-
rze. Może tobie uda się rozwiązać zagadkę, w jakim celu 
zostały wyhodowane w tak dziwny sposób…

Puszcza Augustowska

Puszcza Augustowska na pewno zrobi na tobie niesamo-
wite wrażenie! To jeden z najbardziej imponujących kom-
pleksów leśnych Polski, utworzony głównie przez bory so-
snowe i świerkowe. W lasach i nad jeziorami żyją bobry, łosie, 
wilki, a także rzadziej występujące – norki amerykańskie 

i  wydry. W  czasach średniowiecza bory Puszczy Augu-
stowskiej zamieszkiwali Jadźwingowie – wymarły już 
dziś lud pruski. Puszcza objęta jest rozmaitymi formami 
ochrony. W północnej części leży Wigierski Park Narodo-
wy, a w wielu miejscach znajdują się rezerwaty, np. Per-
kuć, Starożyn, Brzozowy Grąd.

Ojcowski Park Narodowy

W Ojcowskim Parku Narodowym przekonasz się, jak 
niezwykłe cuda potrafi wyczarować natura. Możesz tu 
zobaczyć wymyte w wapieniach głębokie jary, skały 
o fantastycznych formach, przypominające np. maczu-
gi, iglice i bramy, oraz odwiedzić liczne jaskinie. Jest 
ich tutaj kilkaset, a w nich doskonale czują się różne 
gatunki nietoperza, który stał się symbolem parku.  
Ojcowski Park Narodowy znajduje się w bliskim sąsiedz-
twie Krakowa.

Krzywy Las

Rękawiczka - Ojcowski Park Narodowy 

Jezioro Wigry
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Strzeliste sosny

Sosny to najczęściej spotykane drzewa w  naszym kraju. 
Spacer po sosnowym lesie nie wydaje się niczym niezwy-
kłym, a jednak sosny rosnące w Puszczy Piskiej robią nie-
samowite wrażenie! Rosnąc tu od ponad 200 lat, osiągają 
nawet 40 m wysokości.

Bory Tucholskie

Piękne Bory Tucholskie porośnięte ogromnymi sosnami 
skrywają niezwykłe miejsca. Jednymi z  nich są bardzo 
cenne jeziora lobeliowe, np. Jezioro Wielkie Gacno. Mają 
one krystalicznie czyste wody, a  nazwę zawdzięczają 
rosnącej przy brzegach zimozielonej roślinie – lobelii je-
ziornej. Niestety jeziora lobeliowe są bardzo narażone 
na zanieczyszczenia. Inną niezwykłością tego północne-
go regionu Polski są bory chrobotkowe – sosnowe lasy, 
w  których występują bardzo rzadkie gatunki porostów 
– chrobotków. Część Borów Tucholskich ma status parku 
narodowego.

Poleski Park Narodowy

Niezapomniane spacery możesz odbyć po podmokłych 
terenach Poleskiego Parku Narodowego. Poprzez bagna, 
torfowiska, stawy i jeziora prowadzą kilkukilometrowe drew-
niane kładki. W  czasie wędrówek możesz zobaczyć wiele 
gatunków ptactwa wodnego, m.in. żurawia będącego sym-
bolem parku. Największą atrakcją są jednak dzikie żółwie 
błotne, które przy odrobinie szczęścia napotkasz na łące!

Puszcza Romincka

Jeśli chciałbyś poczuć się jak w  rosyjskiej tajdze albo 
w  mrocznych lasach odległej Kanady, wybierz się do 
Puszczy Rominckiej. Jest ona ostoją pierwotnej roślinno-
ści. Zobaczysz tu dzikie rzeki często płynące w głębokich 
tajemniczych jarach. Napotkasz też wiele mniejszych stru-
mieni, źródeł, oczek wodnych. W tych trudno dostępnych 
terenach znajdujących się na północ od Gołdapi żyje 
mnóstwo zwierząt, a do najrzadszych należą niedźwiedź 
i zając bielak. W puszczy utworzono park krajobrazowy.

Żółw błotny

Kładka w Poleskim Parku Narodowym

  
Brzeg jeziora 

w Puszczy 
Rominckiej


